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نشریه علمی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

بررسی همبستگی میزان کروم ،روی و مس با طول ،وزن ،سن و جنسیت در ماهیچه ماهی سفید
( )Rutilus kutumصیدشده از شمال و جنوب تاالب انزلی

بعضی از عناصر سنگین مانند مس و روی برای متابولیسم ماهی و انسان ضروری هستند ،درحالیکه
غلظت بیشازحد فلزات سنگین اکوسیستم را مختل میکند ،زیرا برخی از این موارد باعث تخریب بالقوه

 .1پژوهشکده آبزیپروری آبهای داخلی ،موسسه

محیطزیست موجودات زنده میشوند .ماهیها عمده ساکنان این محیطها هستند که میتوانند تحت تأثیر

تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات،

آالیندههای سمی قرار بگیرند .ورود این آالیندهها به ماهی و انتقال به انسان میتواند بیماریهای متعددی

آموزش و ترویج کشاورزی ،انزلی ،ایران

را برای انسان ایجاد کند .ماهی سفید ازجمله ماهیان بازارپسند و ممتاز شیالتی محسوب میشود که بررسی
میزان فلزات سنگین آن ازنظر میزان سالمت و همچنین سالمت غذای جامعه اهمیت دارد .این تحقیق
باهدف بررسی میزان تجمع فلزات سنگین کروم ،روی و مس در بافت عضالنی ماهی سفید تاالب انزلی،

*مسئول مکاتبات:
m_seifzadeh_ld@yahoo.com

بررسی همبستگی این عناصر با طول و وزن ماهی و مقایسه غلظت این فلزات با استاندارد  FAOانجام
شد .برای اجرای این تحقیق تعداد  3۰قطعه ماهی سفید از هر یک از مناطق شمال (انزلی) و جنوب

کد مقاله1399۰۲۰811 :

(صومعهسرا) تاالب انزلی در فصل زمستان سال  139۶صید شد .میزان تجمع عناصر سنگین در بافت خوراکی

تاریخ دریافت1398/1۲/۲5 :

با استفاده از روش اسپکتروفتومتری اتمی شعلهای اندازهگیری شد .میانگین وزن نمونهها در مناطق شمال و

تاریخ پذیرش1399/۰۲/19 :

جنوب تاالب  4۶۰ - 4۶8گرم و میانگین طول  31–3۲/4۰سانتیمتر بود .میانگین روی در ماهی سفید

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است.

مناطق شمال ( )11/3۲و جنوب تاالب ( )13/۶1میکروگرم/گرم اختالف معنیدار داشتند ()P>۰/۰5؛ اما
میانگین کروم در مناطق شمال و جنوب ( )۰/۰۰میکروگرم/گرم و مس در مناطق شمال ( )۲/4۷و جنوب
( )3/۶۶میکروگرم/گرم تاالب اختالف معنیدار نداشتند ( .)P<۰/۰5میانگین روی و مس در مقایسه با
استاندارد جهانی ( )FAOبهطور معنیداری کمتر بود ( .)P>۰/۰5در این مناطق تجمع روی از مس و کروم
و تجمع مس از کروم در ماهیچه خوراکی ماهی سفید تاالب انزلی بیشتر بود .فلزات موردمطالعه در بافت
خوراکی نمونههای صیدشده از مناطق شمال و جنوب تاالب تفاوت معنیدار نشان ندادند ( .)P<۰/۰5بر
اساس نتایج اندازهگیری کروم ارتباط این فلز با طول و وزن قابلبررسی نبود .در بافت خوراکی ماهی سفید
صیدشده از مناطق شمال و جنوب تاالب ،طول و جنسیت با فلزات روی و مس همبستگی منفی داشتند .در
منطقه جنوب تاالب همبستگی مثبت بین وزن و غلظت فلز مس اتفاق افتاد .در منطقه شمال تاالب
همبستگی بین سن با فلز مس در ماهی موردمطالعه منفی بود .همچنین تفاوت معنیدار در همبستگی
مشاهده نشد ( .)P<۰/۰5بین تجمع فلزات کروم ،روی و مس با جنسیت ارتباط وجود نداشت .با توجه به
اینکه حد مجاز کروم ،روی و مس توسط غذا و دارو  5۰ ،۰و  ۲۰میکروگرم/گرم اعالم شده است ،بنابراین
ازنظر بهداشت مواد غذایی ماهی سفید صیدشده از مناطق شمال و جنوب تاالب انزلی ازنظر میزان تجمع
روی ،مس و کروم برای مصارف انسانی مناسب بوده و فاقد عوارض جانبی برای انسان است.
واژگان کلیدی :تاالب انزلی ،فلزات سنگین ،طول ماهی ،ماهی سفید ،وزن ماهی ،سن ماهی.

مقدمه
ماهی سفید ازجمله ماهیان بازارپسند و ممتاز شیالتی محسوب میشود که بررسی آلودگیهای آن ازنظر سالمت غذای جامعه اهمیت دارد.
پروتئین حیوانی بهویژه ماهی به دلیل داشتن اسیدهای آمینه الزم و عوامل محرک رشد اثر مهمی در ترمیم بافتها و سالمتی و شادابی انسان و
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چکیده

مینا سیف زاده

*1

بررسی همبستگی میزان کروم ،روی و مس با طول ،وزن ،سن و جنسیت در ماهیچه ماهی سفید ( )Rutilus kutumصیدشده از  / ...سیف زاده

بهطورکلی رشد بدن دارد و کمبود این پروتئین سبب عدم تعادل دستگاه عصبی گشته و عقبماندگی فکری و رنجوری و ضعف جسمانی را در
انسان پدید میآورد و مقاومت بدن را در برابر بیماریهای عفونی کاهش میدهد ()Agbozu and Ekweozor, 2001؛ اما علیرغم دارا بودن
ارزش غذایی و نیاز بدن به آبزیان چنانچه تجمع فلزات سنگین از حد مجاز فراتر باشد خود میتواند سبب ابتال به بیماری و ایجاد مشکل برای
انسان شود و بنابراین تحقیقات درزمینهٔ بهداشت و سالمت آبزیان اهمیت ویژهای را به خود اختصاص داده است .آلودگی مواد غذایی ازجمله
حیث بهداشت و سالمت مواد غذایی برای سالمت انسان مضر بوده و وجود آن مجاز نمیباشد .بر این اساس و با توجه به اهمیت و جایگاه ماهیان
در هرم غذایی جوامع بشری ،کنترل کیفیت آنها در حفظ سالمتی مصرفکنندگان بسیار مهم میباشد (سیفزاده و همکاران.)139۷ ،
آالیندههای غیرقابل تجزیه نظیر ترکیبات و نمکهای فلزات سنگین در محیط ،تجمع مییابند .تجمع مواد سمی در زنجیره غذایی ،ممکن
است باعث افزایش غلظت آنها در جانوران سطوح باالتر زنجیره غذایی ،شود .تجمع و نقش بیولوژیکی فلزات سنگین ،در جانوران دریایی میتواند
سبب به خطر افتادن سالمتی انسان در اثر این فلزات شود .این فلزات زمانی که بهوسیله انسان مصرف میشوند ،اغلب اثرات قوی و زیانآوری
رادارند .فلزات سنگین از آالیندههای زیستمحیطی هستند که مواجه انسان با بعضی از آنها نظیر کروم ،روی و مس از طریق آبزیان میتواند
مسمومیتهای مزمن و خطرناکی را ایجاد نماید (سیف زاده و همکاران.)139۷ ،
تاالب انزلی از تاالبهای طبیعی و آب شیرین محسوب شده که محل تخمریزی بسیاری از ماهیان به شمار میرود 11 .رود اصلی و  3۰رود
فرعی به همراه سایر جریانها به آن وارد میشوند .تاالب انزلی با وسعت  ۲۲۰کیلومترمربع در غرب انزلی قرارگرفته است .این تاالب یکی از
اکوسیستمهای دارای اهمیت در ایران است که به علت برنامههای توسعۀ صنعتی و کشاورزی از منابع آالیندۀ متعددی تأثیر میپذیرد .آلودگی به
فلزات سنگین یکی از مهمترین مسائلی است که تاالب انزلی با آن روبروست (احمدنیا .)138۷ ،غضبان و زارع خوشاقبال ( )139۰یافتند که غلظت
فلزات سنگین در رسوبات تاالب انزلی باالتر از غلظت آلودگی به این فلزات در دریای خزر است .نتایج تحقیق غضبان و زارع خوشاقبال نشان داد
که عنصر روی در تمام بخشها و عناصر مس ،بیسموت ،کادمیوم و نیکل در بیشتر بخشهای تاالب دارای غنیشدگی ضعیف هستند .جمشیدی-
زنجانی و سعیدی ( )139۲یافتند که رسوبات تاالب انزلی به فلزات کادمیوم ،سرب و کروم آلوده است .این محققین وضعیت آلودگی متوسط و
ریسک اکولوژیکی باال در مناطق شرقی و جنوب شرقی تاالب انزلی را بیان کردند .همچنین تأثیر زیاد منابع انسانساخت در مقادیر فلزات مس،
روی ،کروم ،سرب و نیکل را تأیید کردند .وصالیناصح ( )139۶نشان داد وضعیت فعلی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات تاالب در حد بحرانی
نیست اما با درنظرگرفتن حجم باالی فاضالبهای شهری ،صنعتی و کشاورزی ورودی به تاالب و تأثیرپذیری میزان عناصر سنگین در آب و
رسوبات از یکدیگر و همچنین نرخ باالی رسوبگذاری در تاالب ،نقش فعالیتهای انسانی در وضعیت آینده تاالب نگرانکننده است .الصاق
( )1389غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم را در عضله خوراکی ماهی سفید صیدشده از جنوب مرکزی دریای خزر باالتر از حد استاندارد اعالم
کردند .خانیپور و همکاران ( )139۶غلظت فلزات سنگین کروم و مس را در بافت خوراکی ماهی کاراس صیدشده از تاالب انزلی را پایینتر از حد
مجاز اعالمشده توسط سازمانهای بینالمللی اعالم کردند.
در محیطهای آبی قسمت اعظم فلزات سنگین از مس و روی تشکیلشده است .برای بدن انسان روی از عناصر ضروری محسوب میشود،
اما مصرف مقادیر بیشازحد آن سبب عالئمی مانند تهوع ،سردرد ،از دست دادن آب بدن ،درد در ناحیه شکم ،استفراغ و سرگیجه در انسان میشود.
غذاهای دریایی شامل کروم اندکی هستند ،ولی افزایش مقدار این فلز در مواد غذایی و بالطبع در بدن انسان یکی از عوامل ایجادکننده دیابت است
( .)Kumar and Mukherjee, 2011ماهی سفید ازجمله ماهیان اقتصادی تاالب انزلی بوده و عالوه بر تازه خوری هماکنون به اشکال مختلف
مانند شور ،دودی و خشک در بازار موجود است .با توجه به تنوع فرآوردههای قابلمصرف انسانی از این ماهی ،میتوان گفت که ماهی سفید می
تواند بهعنوان یکی از مهمترین آبزیان انتقالدهنده فلزات سنگین به انسان مطرح باشد .با توجه به تأثیر این فلزات بر سالمت انسان و بیماریهای
ناشی از مصرف و تجمع فلزات سنگین و اهمیت ماهی سفید در برنامه غذایی ساکنین نواحی ساحلی و غیر ساحلی کنترل میزان آلودگی و بررسی
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ماهیان به فلزات سنگین میتواند منجر به تجمع زیستی این عناصر در بدن مصرفکنندگان و بروز برخی از بیماریها گردد .وجود این ترکیبات از
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وجود فلزات سنگین کروم ،روی و مس در عضله خوراکی ماهی سفید تاالب انزلی ضروری به نظر میرسد .فلزات سنگین جزء آالیندههای بسیار
پایدار هستند و معموالً به زمان طوالنی برای تجزیه نیاز دارند .این مواد سمی با تجمع در بدن آبزیان ،میتوانند موجب بروز مسمومیت
مصرفکنندگان جانوران آلوده به این فلزات شوند .این تحقیق باهدف بررسی میزان تجمع فلزات سنگین کروم ،روی و مس در بافت عضالنی
ماهی سفید تاالب انزلی ،بررسی همبستگی این عناصر با طول و وزن ماهی و مقایسه غلظت این فلزات با استاندارد  FAOانجام شد.

نمونهبرداری از ماهی سفید در دو ناحیه شمال (انزلی) و جنوب (صومعهسرا) تاالب بینالمللی انزلی در زمستان سال  139۶انجام شد (شکل
 .)1تعداد  3۰عدد ماهی سفید از هر منطقه صید شد .نمونهبرداری در وزن  4۰۰- 5۰۰گرم انجام شد.

شکل  :1تاالب بینالمللی انزلی.
قبل از فیله کردن ماهیان نمونهبرداری شده بیومتری شدند .برای اندازهگیری وزن از ترازو با دقت  1گرم و برای ماهیان زیر  1۰۰گرم از
ترازوی با دقت  ۰/1گرم استفاده شد .برای اندازهگیری طول از کولیس یا خط کش با دقت  1میلیمتر و برای ماهیان زیر  1۰۰گرم از کولیس با
دقت  ۰/۰1میلیمتر استفاده شد (.)Biswas, 1993
برای آمادهسازی نمونه ماهیان پوستگیری شدند و استخوانها جداسازی شد .گوشت بدون استخوان ماهی سفید جهت انجام آنالیز فلزات
سنگین کروم ،روی و مس جمعآوری شد .هضم شیمیایی بافت جداسازی شده به روش هضم تر و با استفاده از اسیدهای نیتریک و پرکلریک انجام
گرفت .گوشت میکس شده ماهیان بهطور جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفت .برای اندازهگیری مقادیر فلزات سنگین کروم ،روی و مس در نمونههای
ماهی سفید گوشت ماهی چرخ شده و بعد از همگنسازی مقدار  ۲۰گرم از گوشت در فویلهای آلومینیومی پیچانده شد .برای خشککردن نمونه
از هیتر و دمای  1۰۰درجه سلسیوس استفاده شد .خاکستر سازی نمونههای خشکشده با استفاده از کوره الکتریکی و دمای  55۰درجه سلسیوس
به مدت  8ساعت انجام شد .سپس مقدار  5۰میلیلیتر اسیدکلریدریک شش موالر به نمونه افزوده شد .بهطوریکه تمام محتویات خاکستر داخل
کروزه به اسید آغشته گردید .کروزه در بن ماری تا تبخیر اسید اضافهشده قرار داده شد .سپس سی میلیلیتر اسید نیتریک  ۰/1موالر به نمونه
افزوده شد .بهطوریکه نمونه کامالً با اسید پوشانده شد .جهت انحالل بهتر نمونه و اسید کروزه در بن ماری جوش به مدت پانزده دقیقه گذاشته
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مواد و روشها
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شد .پسازاین مرحله ،کروزه حاوی نمونه با فویل آلومینیومی پوشانده شده و به مدت  ۲ساعت در فضای آزمایشگاه قرار داده شد .سپس محتویات
داخل کروزه با استفاده از یک میله شیشهای مخلوط شد .نمونه خنک شده با استفاده از کاغذ صافی صاف گردید .نمونه به بالن حجمی انتقال داده
شد و تا خط نشانه با آب دو بار تقطیر بدون یون پر شد .سپس جهت همگن شدن محتویات داخل بالن ،بالن بهخوبی تکان داده شد .سپس برای
اندازهگیری مقادیر فلزات سنگین بر اساس وزن خشک نمونهها از دستگاه طیفسنجی جذب اتمی با تکنیک شعله مدل  AA/7000ساخت شرکت
; .)2000از غلظت  1۰۰۰میکروگرم/گرم محلول استاندارد غلظتهای مختلف تهیه شد (جهت رسم منحنی کالیبراسیون) .کلیه مواد شیمیایی از
شرکت مرک آلمان تهیه گردید.
جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون  Shapiro-Wilkاستفاده گردید .برای مقایسه غلظت آالیندهها با استانداردهای ملی و بینالمللی
از آزمون  Independent Sample t-testاستفاده شد .برای بررسی ارتباط بین خصوصیات فیزیولوژیکی شامل طولَ وزن و سن با میزان تجمع
فلزات سنگین از آزمون همبستگی پیرسون و برای بررسی ارتباط بین جنسیت با مقادیر فلزات از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید .تمامی
آنالیزهای آماری این تحقیق با استفاده از  SPSSنسخه  1۶انجام شد .جهت مقایسه میانگین تجمع فلزات سنگین در بافت خوراکی ماهی سفید
از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه در سطح  5درصد استفاده گردید.

نتایج
بر اساس آزمون  Shapiro-Wilkو در نظر گرفتن فاکتورهای طول ،وزن ،سن و جنسیت ،نتایج بهدستآمده از اندازهگیری مقادیر فلزات
سنگین روی و مس در عضله خوراکی ماهی سفید صیدشده از منطقه شمال تاالب در محدوده نرمال بودند.
بر اساس جدول  1از حیث وزن و طول بین نمونههای صیدشده از منطقه شمال تاالب اختالف معنیدار مشاهده شد (.)P< ۰/۰5
بر اساس جدول  1فلزات کروم ،روی و مس در نمونههای صیدشده از منطقه شمال تاالب تفاوت معنیدار نشان ندادند (.)P<۰/۰5
فلزات موردمطالعه بر اساس استاندار  FAOدر محدوده مجاز میباشند .در منطقه شمال تاالب تجمع فلز روی در مقایسه با فلزات مس و
کروم و مس در مقایسه با کروم افزایش معنیدار داشت (.)P< ۰/۰5
جدول  :1نتایج زیستسنجی فلزات سنگین کروم ،روی و مس (میکروگرم/گرم) در بافت خوراکی ماهی سفید
( )Rutilus kutumصیدشده از منطقه شمال (انزلی) تاالب انزلی (زمستان .)1۳۹6
کروم

روی

مس

(میکروگرم بر گرم وزن

(میکروگرم بر گرم وزن

(میکروگرم بر گرم وزن

خشک)

خشک)

خشک)

۲4

۰/۰۰ ± ۰/۰۲a

1۲/15 ± ۰/38a

۲/۷5 ± ۰/99 a

۰/۰۰ ± ۰/۰5a

11/4۲ ± ۰/41 a

۲/1۶ ± ۰/۷4 a

1۲/18 ± ۰/53 a

۲/8۶ ± ۰/۲۶a
۲/15 ± ۰/19 a

شاخص

وزن

طول کل

ردیف

(گرم)

(سانتیمتر)

1

49۶

33

ماده

۲

459

3۲

نر

۲4

3

498

34

ماده

۲3

۰/۰۰ ± ۰/۰4a

4

43۶

3۲

ماده

۲4

۰/۰۰ ± ۰/۰۶a

1۰/39 ± ۰/۷9 a

5

489

31

نر

۲4

۰/۰۰ ± ۰/۰9a

11/49 ± ۰/4۲ a

۲/۷1 ± ۰/۲8a

۶

4۶۲

31

ماده

۲۲

۰/۰۰ ± ۰/۰۷a

11/58 ± ۰/99 a

۲/43 ± ۰/89 a

۷

458

3۲

نر

۲4

۰/۰۰ ± ۰/۰1a

11/۷5 ± ۰/8۶ a

۲/35 ± ۰/۷8 a

جنسیت

سن
(ماه)

8

jweb.iauahvaz.org

Downloaded from jweb.iauahvaz.ac.ir at 15:27 +0330 on Sunday January 17th 2021

شیمادزو ( )Shimadzuژاپن در حد  ppmاستفاده شد (استاندارد ملی ایران شماره AOAC Official Method 937.07. 138۶ ،9۲۶۶

سال دوازدهم  /شماره  / 44تابستان 5-18 / 1399

نشریه علمی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

(میکروگرم بر گرم وزن

(میکروگرم بر گرم وزن

(میکروگرم بر گرم وزن

خشک)

خشک)

خشک)

۲1

۰/۰۰ ± ۰/۰5a

11/81 ± ۰/9۶ a

۲/۲4 ± ۰/41 a

۰/۰۰ ± ۰/۰8a

11/9۶ ± ۰/89 a

۲/1۶ ± ۰/95 a

11/41 ± ۰/3۷a

۲/۶۶ ± ۰/99 a
۲/95 ± ۰/8۶ a

شاخص

وزن

طول کل

ردیف

(گرم)

(سانتیمتر)

8

4۷۲

3۲

ماده

9

4۶3

3۲

نر

۲4

1۰

488

3۲

نر

۲4

۰/۰۰ ± ۰/۰4a

11

5۰۰

3۲

ماده

۲۰

۰/۰۰ ± ۰/۰۷a

1۲/39 ± ۰/3۶a

1۲

5۰۰

3۲

ماده

۲3

۰/۰۰ ± ۰/۰۶a

1۲/31 ± ۰/41 a

۲/89 ± ۰/8۷ a

13

5۰۰

33

نر

۲3

۰/۰۰ ± ۰/۰۲a

1۲/۲8 ± ۰/59 a

۲/91 ± ۰/5۷ a

14

454

3۰

نر

۲۲

۰/۰۰ ± ۰/۰5a

11/3۲ ± ۰/۷4 a

۲/31 ± ۰/۷3 a

15

48۲

3۲

ماده

۲1

۰/۰۰ ± ۰/۰3a

11/51 ± ۰/۶۶ a

384 ± ۰/۷9 a

1۶

48۰

3۲

نر

۲1

۰/۰۰ ± ۰/۰1a

11/9۷ ± ۰/54 a

۲/81 ± ۰/9۲ a

1۷

4۶5

31

نر

۲۰

۰/۰۰ ± ۰/۰8a

11/۲4 ± ۰/۷۲ a

۲/۷5 ± ۰/89 a

18

4۰۰

۲8

ماده

۲۰

۰/۰۰ ± ۰/۰۷a

1۰/93 ± ۰/۷1 a

1/۷9 ± ۰/۷5 a

19

44۶

3۰

ماده

۲4

۰/۰۰ ± ۰/۰۶a

11/14 ± ۰/85 a

۲/4۷ ± ۰/۶4 a

۲۰

445

۲9

نر

۲3

۰/۰۰ ± ۰/۰4a

1۲/۲۶ ± ۰/۶8 a

۲/38 ± ۰/5۲ a

۲1

4۰۰

3۰

ماده

۲4

۰/۰۰ ± ۰/۰5a

1۰/1۷ ± ۰/4۷ a

1/۶9 ± ۰/43 a

۲۲

435

۲9

نر

۲۰

۰/۰۰ ± ۰/۰9a

1۰/39 ± ۰/5۲ a

۲/11 ± ۰/39 a

۲3

445

31

نر

۲۰

۰/۰۰ ± ۰/۰۶a

1۰/9۶ ± ۰/۷5 a

۲/15 ± ۰/51 a

۲4

4۲۰

۲9

نر

۲1

۰/۰۰ ± ۰/۰8a

1۰/31 ± ۰/89 a

1/93 ± ۰/3۶ a

۲5

45۰

3۰

ماده

۲1

۰/۰۰ ± ۰/۰۷a

11/45 ± ۰/55 a

۲/19 ± ۰/4۲ a

۲۶

4۲۰

۲9

نر

۲۲

۰/۰۰ ± ۰/۰1a

1۰/14 ± ۰/94 a

1/99 ± ۰/54 a

۲۷

43۰

۲8

نر

۲4

۰/۰۰ ± ۰/۰۲a

1۰/۶4 ± ۰/49 a

1/98 ± ۰/85a

۲8

45۰

3۲

ماده

۲3

۰/۰۰ ± ۰/۰4a

1۰/9۷ ±۰/۷۷ a

۲/18 ± ۰/93 a

۲9

495

۲9

ماده

۲4

۰/۰۰ ± ۰/۰3a

11/84 ± ۰/83 a

۲/9۲ ± ۰/99 a

3۰

4۷5

31

نر

۲4

۰/۰۰ ± ۰/۰8a

11/1۶± ۰/95 a

۲/5۷ ± ۰/9۷ a

۰

5۰

۲۰

جنسیت

سن
(ماه)

FAO
)(1983

حروف مشابه نشانه عدم وجود تفاوت معنیدار هست (.)P<۰/۰5

بر اساس آزمون  Shapiro-Wilkو در نظر گرفتن فاکتورهای طول ،وزن ،سن و جنسیت ،نتایج بهدستآمده از اندازهگیری مقادیر فلزات
سنگین روی و مس در عضله خوراکی ماهی سفید صیدشده از منطقه جنوب تاالب در محدوده نرمال بودند.
بر اساس جدول  ۲از حیث وزن و طول بین نمونههای صیدشده از منطقه جنوب تاالب اختالف معنیدار مشاهده شد (.)P<۰/۰5
فلزات کروم ،مس و روی در نمونههای صیدشده از منطقه جنوب تاالب تفاوت معنیدار نشان ندادند ( .)P<۰/۰5بر اساس استاندار FAO

فلزات موردمطالعه در محدوده مجاز میباشند .در منطقه جنوب تاالب تجمع فلز روی در مقایسه با فلزات مس و کروم و همچنین تجمع فلز مس
در مقایسه با کروم افزایش معنیدار داشت (.)P<۰/۰5

۹
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کروم

روی

مس

بررسی همبستگی میزان کروم ،روی و مس با طول ،وزن ،سن و جنسیت در ماهیچه ماهی سفید ( )Rutilus kutumصیدشده از  / ...سیف زاده

جدول  :2نتایج زیستسنجی فلزات سنگین کروم ،روی و مس (میکروگرم/گرم) در بافت خوراکی ماهی سفید
( )Rutilus kutumصیدشده از منطقه جنوب (صومعهسرا) تاالب انزلی (زمستان .)1۳۹6
شاخص

(میکروگرم بر

(میکروگرم بر گرم

(میکروگرم بر

گرم وزن خشک)

وزن خشک)

گرم وزن خشک)

۲۲

۰/۰۰ ± ۰/۰1a

13/95 ± ۰/41 a

3/91 ± ۰/۲۷ a

۰/۰۰ ± ۰/۰3 a

13/۶5 ± ۰/39 a

3/39 ± ۰/۲9 a

13/1۶ ± ۰/5۶ a

3/31 ± ۰/44 a
3/45 ± ۰/58 a

وزن

طول کل

(گرم)

(سانتیمتر)

1

48۰

31/5

نر

۲

4۶5

31

نر

۲4

3

4۰۰

۲8

ماده

۲3

۰/۰۰ ± ۰/۰5 a

4

44۶

3۰/5

ماده

۲1

۰/۰۰ ± ۰/۰4 a

13/۶9 ± ۰/۷۶ a

5

445

۲8/8

نر

۲4

۰/۰۰ ± ۰/۰۲ a

13/5۷ ± ۰/98 a

3/9۷ ± ۰/59 a

۶

4۰۰

۲9/5

ماده

۲4

۰/۰۰ ± ۰/۰8 a

13/49 ± ۰/99 a

3/35 ± ۰/۶3 a

۷

435

۲9/3

نر

۲3

۰/۰۰ ± ۰/۰9 a

13/18 ± ۰/91 a

3/۷5 ± ۰/31 a

8

445

3۰/5

نر

۲4

۰/۰۰ ± ۰/۰5 a

13/39 ± ۰/89 a

3/۲9 ± ۰/۲۶ a

9

4۲۰

۲8/5

نر

۲1

۰/۰۰ ± ۰/۰3 a

13/۶۷ ± ۰/8۷ a

3/48 ± ۰/94 a

1۰

45۰

3۰

ماده

۲3

۰/۰۰ ± ۰/۰8 a

13/91 ± ۰/44 a

3/9۷ ± ۰/83 a

11

4۲۰

۲9

نر

۲4

۰/۰۰ ± ۰/۰۶ a

13/۶5 ± ۰/89 a

3/۶9 ± ۰/8۷ a

1۲

43۰

۲8

نر

۲4

۰/۰۰ ± ۰/۰4 a

13/31 ± ۰/9۷ a

3/۷1 ± ۰/34 a

13

45۰

31/5

ماده

۲4

۰/۰۰ ± ۰/۰9 a

13/59 ± ۰/۶9 a

3/9۷ ± ۰/93 a

14

495

۲8/8

ماده

۲3

۰/۰۰ ± ۰/۰۷ a

13/9۶ ± ۰/۷1 a

3/89 ± ۰/91 a

15

4۷5

31/۲

نر

۲3

۰/۰۰ ± ۰/۰5 a

13/۶9 ± ۰/49 a

3/۷9 ±۰/89 a

1۶

495

35

ماده

۲1

۰/۰۰ ± ۰/۰1 a

13/9۷ ± ۰/۷9 a

3/9۲ ± ۰/94 a

1۷

5۰۰

3۶

نر

۲۲

۰/۰۰ ± ۰/۰۲ a

14/13 ± ۰/۷۷ a

3/99 ± ۰/81 a

18

498

3۶

نر

۲4

۰/۰۰ ± ۰/۰4 a

13/9۶ ± ۰/83 a

3/9۷ ± ۰/۷۶ a

19

4۷۰

3۷

ماده

۲4

۰/۰۰ ± ۰/۰۲ a

13/۷8 ± ۰/۷۲ a

3/5۲ ± ۰/۷۶ a

۲۰

499

3۶

ماده

۲4

۰/۰۰ ± ۰/۰8 a

13/99 ± ۰/9۷ a

3/9۶ ± ۰/88 a

۲1

493

35

ماده

۲3

۰/۰۰ ± ۰/۰9 a

13/91 ± ۰/88 a

3/۷1 ± ۰/9۲ a

۲۲

49۲

3۶

نر

۲1

۰/۰۰ ± ۰/۰۷ a

13/45 ± ۰/۷9 a

3/38 ± ۰/99 a

۲3

5۰۰

33

ماده

۲۲

۰/۰۰ ± ۰/۰5 a

14/11 ± ۰/81 a

3/98 ± ۰/8۷ a

۲4

5۰۰

34

نر

۲۲

۰/۰۰ ± ۰/۰3 a

14/1۰ ± ۰/9۲ a

3/99 ± ۰/۷3 a

۲5

499

35

ماده

۲1

۰/۰۰ ± ۰/۰۲ a

13/94 ± ۰/98 a

3/91 ± ۰/91 a

۲۶

5۰۰

33

ماده

۲4

۰/۰۰ ± ۰/۰1 a

14/15 ± ۰/89 a

3/95 ±۰/59 a

۲۷

49۶

3۷

ماده

۲4

۰/۰۰ ± ۰/۰۷ a

13/9۲ ± ۰/۶5 a

3/8۲ ±۰/9۲ a

۲8

48۰

31

نر

۲4

۰/۰۰ ± ۰/۰9 a

13/94 ± ۰/۶9 a

3/۷8± ۰/95 a

۲9

489

3۶

نر

۲4

۰/۰۰ ± ۰/۰8 a

13/9۷ ± ۰/58 a

3/8۲ ± ۰/85 a

3۰

485

3۶

نر

۲3

۰/۰۰ ± ۰/۰1 a

13/84 ± ۰/91 a

3/۷۷ ± ۰/81 a

۰

5۰

۲۰

ردیف

جنسیت

سن
(ماه)

(1983) FAO

حروف مشابه نشانه عدم وجود تفاوت معنیدار میباشد (.)P<۰/۰5
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کروم

روی

مس

سال دوازدهم  /شماره  / 44تابستان 5-18 / 1399

نشریه علمی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

با توجه به جدول  3و در نظر گرفتن میانگین طول ،وزن و فلزات موردبررسی مقدار تجمع فلزات روی و مس با وزن و طول نسبت مستقیم
داشته و افزایش مییابد.
علیرغم فلز مس ،میانگین فلز روی در ماهیهای سفید صید شده از منطقه جنوب تاالب در مقایسه با شمال تاالب افزایش معنیدار نشان داد
( .)P>۰/۰5برخالف طول ،میانگین وزن در ماهیهای سفید صید شده از منطقه جنوب تاالب در مقای سه با شمال تاالب افزایش معنیدار ن شان
در مناطق جنوب و شمال تاالب مقدار فلز روی در مقایسه با مس به ترتیب  ۲۷و  ۲۲درصد بیشتر بود.
جدول  :۳مقایسه میانگین نتایج زیستسنجی و فلزات روی ،مس و کروم در عضله خوراکی ماهی سفید
( )Rutilus kutumصیدشده از منطقه جنوب (صومعهسرا) و شمال (انزلی) تاالب انزلی (زمستان .)1۳۹6
منطقه نمونهبرداری شاخص

منطقه جنوب تاالب

منطقه شمال تاالب

وزن (گرم)

4۶8/4

4۶۰/43

طول (سانتیمتر)

3۲/4۰

31

سن (ماه)

۲3

۲۲

کروم

۰

۰

روی

13/۶1

11/3۲

مس

3/۶۶

۲/4۷

با توجه به جدول  4در منطقه جنوب تاالب بین فاکتورهای وزن ،طول و سن با روی تفاوت معنیدار در همبستگی نشان ندادند (.)P<۰/۰5
فاکتورهای طول و سن با مس همبستگی معنیدار نداشتند ()P<۰/۰5؛ اما فاکتور وزن با مس تفاوت معنیدار در همبستگی داشتند (،)P>۰/۰5
در منطقه شمال تاالب فاکتورهای طول و وزن و سن با فلزات روی و مس تفاوت معنیدار در همبستگی نشان ندادند ( .)P<۰/۰5بین تجمع
فلزات موردمطالعه در عضله خوراکی مارس سفید با جنسیت همبستگی منفی وجود داشت.
به دلیل اینکه فلز کروم در ماهیان نمونهبرداری شده از مناطق شمال و جنوب تاالب مشاهده نشد بررسی ارتباط آن با طول و وزن مقدور
نبود.
جدول  :4مقایسه نتایج ضریب همبستگی فلزات سنگین کروم ،روی و مس عضله خوراکی ماهی سفید ( Rutilus

 )kutumصیدشده از منطقه جنوب (صومعهسرا) و شمال (انزلی) تاالب انزلی با فاکتورهای طول ،وزن ،سن و جنس در
زمستان سال .1۳۹6
منطقه نمونهبرداری

منطقه شمال تاالب

منطقه جنوب تاالب

شاخص

روی

P-Value

مس

P-Value

روی

P-Value

مس

P-Value

طول

- ۰/۰1۰

۰/55

- ۰ /99۷

۰/8۲

- ۰/۲۲

۰/۲4

- ۰/۰39

۰/83

وزن

- ۰/11۲

۰/95

۰/۰43

۰

- ۰/1۶1

۰/39

- ۰/1۶1

۰/39

سن

۰/189

۰/31

۰/۲59

۰/1۶

۰/1۰8

۰/5۶

- ۰/۰41

۰/8۲

جنسیت

-۰/۰1۲

۰/54

-۰/119

۰/38

-۰/11۶

۰/49

-۰/۰118

۰/۶1
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داد (.)P>۰/۰5

بررسی همبستگی میزان کروم ،روی و مس با طول ،وزن ،سن و جنسیت در ماهیچه ماهی سفید ( )Rutilus kutumصیدشده از  / ...سیف زاده

در مناطق جنوب و شمال تاالب طول با فلزات روی و مس همبستگی منفی داشت .در منطقه جنوب تاالب همبستگی وزن با مس مثبت بود.
در منطقه شمال تاالب همبستگی سن با مس منفی بود .همچنین تفاوت معنیدار در همبستگی مشاهده نشد (.)P<۰/۰5

فلزات سنگین مانند روی و مس در محیطزیست فراوان هستند و تا حد زیادی در پایداری و تعادل فرآیندهای اکوسیستم نقش دارند .بااینحال،
به دلیل تجمع بیولوژیکی ،غیرقابل تجزیه بودن و مقادیر بیشازحد تجمع آنها در محیط ،این فلزات زنجیره غذایی را آلوده کرده و متعاقباً به منبع
سمیت برای انسان تبدیل میشوند ()Nkwunonwo et al., 2020؛ بنابراین بررسی فلزات سنگین ازنقطهنظر بهداشت مواد غذایی و تعیین
حداکثر مقدار مجاز غلظت این عناصر در سالمت انسان دارای اهمیت است .بر اساس قرارداد اتحادیه اروپا و قوانین حفاظت غذاهای دریایی این
اتحادیه روی و مس در دسته دوم قرار دارند .این دسته اگرچه دارای اثرات مضر برای سالمتی انسان هستند ،اما اثرات آنها در مقایسه با سایر
عناصر چندان زیانبار نیست و مقدار مشخصی برای جذب روزانه این عناصر تعیین نشده است .با توجه به نقش بیولوژیکی فلزات سنگین مانند
روی و مس ،این عناصر بهعنوان میکرو نوترینت ها موردتوجه قرارگرفتهاند .بعضی از فلزات مانند روی و مس در غلظتهای کم میتوانند نقش
محرک یا بازدارنده را در فرآیندهای بیولوژیکی طبیعی بدن انسان ایفا نماید .این فلزات برای انجام واکنشهای بیولوژیک بدن انسان ضروری
میباشند (.)Zhang and He, 2007
بر اساس جدولهای  1و  ۲فلز کروم در ماهی سفید صیدشده از شمال و جنوب تاالب مشاهده نشد .کروم در محیطهای آبی به اشکال مختلف
سه و شش ظرفیتی (حدود یک درصد) مشاهده میشود .شکل سهظرفیتی کروم شکل پایدار آن است ،اما این شکل در  pHطبیعی آب تاالب
تغییر کرده و به شکل نامحلول آن تبدیل میشود؛ بنابراین رسوبکرده و از دسترس آبزیان خارج میشود .این شکل کروم قابلیت نفوذ به بدن
آبزیان را نداشته ،در صورت محلول بودن در آب دریا هم نمیتواند از طریق تغذیه به بافت خوراکی ماهی نفوذ نموده و ذخیره شود؛ اما تأثیر عواملی
مانند هوازدگی ،اکسیداسیون و فعلوانفعاالت باکتریایی را نبایستی نادیده گرفت .این عوامل میتوانند سبب انحالل کروم سهظرفیتی در آب تاالب
و ورود آن به بافت آبزیان شوند .علیرغم قدرت نفوذ باالی شکل شش ظرفیتی کروم به بافت آبزیان مقدار این شکل کروم در محیطهای آبی
جهت جذب توسط ماهی چندان باال نیست .پایین بودن مقدار این شکل از کروم در محیط آبی بهانضمام مکان تجمع کروم در آبزیان مانند کبد،
کلیه و آبشش میتوانند سبب کاهش تجمع این فلز در بافت خوراکی ماهی شود (.)Kumar and Mukherjee, 2011
با توجه به جداول  1و  ۲مقدار جذب فلزات روی و مس در عضله خوراکی ماهی سفید نواحی مختلف تاالب تغییراتی را نشان داد که تحت
تأثیر تفاوت در آلودگی آب مناطق نمونهبرداری شده ،وجود همزمان فلزات مختلف ،وزن ،طول و جنسیت ماهی است (اشجعاردالن و همکاران،
 .)1385مقدار مس در ماهی سفید مناطق شمال و جنوب تاالب در مقایسه با حد مجاز استاندارد اختالف معنیدار نشان داد که تحت تأثیر جذب
فلزات سنگین به شکل محلول توسط ارگانیسمهای آبزی و تجمع آنها از طریق باندهای سولفیدریل پروتئینی میباشد و این عامل میتواند از عوامل
کاهشدهنده فلزات سنگین در محیط آبی و بافت آبزیان محسوب شود .با توجه به اندام هدف و تجمع این فلزات در بدن ماهی ،تجمع این فلزات
در بافت خوراکی نشانگر تجمع بیشازحد و زیاد این فلزات در تاالب و آلودگی تاالب با فاضالبهای صنعتی حاوی فلزات فوق میباشد
(.)Turkmen et al., 2010; Schmitt et al., 2006
همانطوری که جدول  3نشان میدهد با افزایش میانگین طول و وزن در نمونههای ماهی صیدشده از مناطق شمال و جنوب تاالب غلظت
فلزات سنگین روی و مس در عضله خوراکی این ماهیها افزایش پیدا کرد .با توجه به این جدول افزایش طول و سطح بدن ماهی سبب افزایش
سطح تماس بدن ماهی با آبشده و بهاینترتیب فلزات سنگین روی و مس بیشتری از آب جذب بافت ماهی میشود .به نظر میرسد که فلز روی
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بحث و نتیجهگیری

سال دوازدهم  /شماره  / 44تابستان 5-18 / 1399

نشریه علمی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

تمایل به تجمع در بافت چربی را دارد و بنابراین افزایش وزن و بالطبع افزایش چربی ماهی سبب افزایش مقدار این فلز در ماهی شد ( Javed,

 .)2010; Safiur Rahman et al., 2012; Yi and Zhangc, 2012همچنین میانگین فلزات روی و مس در منطقه جنوب تاالب در
مقایسه با شمال تاالب بیشتر بود که میتواند به دلیل مجاورت منطقه جنوب تاالب انزلی با شهرستان صومه سرا و اینکه قسمت اعظم زمینهای
این منطقه به کشاورزی اختصاصیافته است ،باشد؛ بنابراین با در نظر گرفتن اینکه کودهای کشاورزی از عوامل افزایشدهنده مقدار فلز روی در
با توجه به جدول  4در بافت خوراکی ماهی سفید صیدشده از مناطق شمال و جنوب تاالب ،طول با فلزات روی و مس همبستگی منفی داشت.
در منطقه جنوب تاالب همبستگی مثبت بین وزن و غلظت فلز مس اتفاق افتاد .در منطقه شمال تاالب همبستگی بین سن با فلز مس در ماهی
موردمطالعه منفی بود .تفاوت در همبستگی بین غلظتهای فلزات سنگین مس و روی با فاکتورهای سن ،سایز ،طول و جنسیت ماهی سفید و
نواحی مختلف نمونهبرداری در مطالعه حاضر و نیز مطالعات انجامشده توسط سایر محققین را میتوان با استفاده از تفاوت در گونه آبزی ،زیستگاه،
سن ،جنس ،عادات غذایی آبزیان ،شرایط فیزیولوژیکی مناطق موردبررسی و فعالیت متابولیک ماهی توجیه کرد (ابراهیمی و ساکی زاده.)1391 ،
ابراهیمی و ساکی زاده ( )1391غلظت فلزات مس و روی را در بافت اردکماهی تاالب انزلی پایینتر از حد مجاز اعالمشده توسط سازمان
خواروبار کشاورزی و سازمان بهداشت جهانی گزارش کردند .همچنین این محققین بین غلظت فلزات مس و روی با طول و وزن اردکماهی به
همبستگی منفی دست بافتند .نتایج این تحقیق با نتایج مطالعه حاضر در مورد تعیین همبستگی طول با تجمع فلزات سنگین مطابقت دارد ،اما در
اکثر موارد همبستگی وزن با تجمع فلزات موردمطالعه منفی بود.
شهری و همکاران ( )139۶باالترین و پایینترین میزان روی را در ماهی شیر بیان کردند .به گفته این محققین میزان فلز روی در مقایسه با
آستانه استانداردهای جهانی سازمان غذا و کشاورزی ،سازمان بهداشت جهانی ،وزارت کشاورزی-شیالت انگلستان و انجمن ملی بهداشت و سالمت
استرالیا و سازمان غذا و داروی آمریکا در ماهی شیر پایینتر بود که با نتایج مطالعه حاضر همسو است.
لکزایی و همکاران ( )1394یافتند که میانگین غلظت فلزات سنگین مس و روی در ماهی کفال  ۲/5۲4و  31/۰8میکروگرم بر گرم وزن
خشک بود و همچنین میانگین غلظت این فلزات را در ماهیان منطقه تالش بیشتر از کیاشهر گزارش کردند .نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه حاضر
در مورد میزان تجمع مس در ماهی سفید مطابقت دارد ،اما میزان تجمع روی در مطالعه جاری پایینتر بود.
فروغی و همکاران ( )138۶غلظت فلزات سنگین روی و مس را در بافت عضله ماهی سفید دریای خزر در مقایسه با کبد کمتر گزارش کردند.
این محققین غلطت فلزات بررسیشده را در کبد ( Zn: 55/۲و  Cu: 41/5میکروگرم بر گرم) و در بافت عضله  Zn: ۲۲/3و Cu: ۲/۷میکروگرم
بر گرم و پایینتر از حد مجاز ارائهشده توسط  FAOجهت مصرف انسانی بیان کردند .بین طول و وزن ماهی با غلظت فلزات در دو اندام
موردمطالعه همبستگی معنیدار مشاهده نشد ( .)P>۰/۰5نتایج بهدستآمده از مطالعه حاضر با نتایج تحقیق فروغی و همکاران هم سو است.
شریعتی و شریعتی ( )139۲یافتند که غلظت فلزات سنگین مس و روی در عضله خوراکی ماهی سفید دریای خزر کمتر از حد مجاز پیشنهادشده
توسط  ،WHO،FAOاتحادیه اروپا و استرالیا برای مصارف انسانی بود که با نتایج تحقیق جاری مطابقت دارد.
 Zhangو همکاران ( )۲۰19غلظت فلزات سنگین مس ،کروم و روی را در سه گونه خرچنگ ( Sesarma dehaani, Sesarma plicata,

 )Macrophthalmus japonicusتاالب  Mangroveبررسی کردند .این محققین یافتند که غلظت فلزات موردبررسی در رسوبات تاالب 91
–  ۲1۲ – ۲4۷ ،۶5و  8/8 -14میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک بود .همچنین میزان تجمع این فلزات را در بافتهای مختلف خرچنگ به مقدار
بیشازحد مجاز اعالمشده توسط سازمانهای بینالمللی گزارش کردند .نتایج این مطالعه ،میزان مصرف روزانه و ضریب خطر هدف نشان داد که
مصرف خرچنگ تاالب  Mangroveممکن است ساکنان محلی را در معرض خطرات بالقوه سالمتی قرار دهد .نتایج بهدستآمده از این مطالعه
با نتایج مطالعه حاضر همسو نیست.

1۳
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خاک و آب هستند ،میتوان افزایش غلظت این فلز در آب و انتقال آن به آبزیان جنوب تاالب را توجیه کرد (جمالی حاجیانی و رضایی.)139۷ ،

بررسی همبستگی میزان کروم ،روی و مس با طول ،وزن ،سن و جنسیت در ماهیچه ماهی سفید ( )Rutilus kutumصیدشده از  / ...سیف زاده

 Sadeghiو همکاران ( )۲۰۲۰غلظت فلزات مس و روی را در ماهیچهها و بافتهای باله دمی ماهیهای ،Euthynnus affinis
 Katsuwonus pelamisو  Thunnus albacaresدریای عمان با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی شعله تعیین کردند .غلظت
فلزات در کبد در مقایسه با سایر بافت ها افزایش معنیدار داشت .در بافت گونههای ماهی تن تجمع روی در مقایسه با مس بیشتر بود .همچنین
میانگین ضریب خطر بر اساس فلزات موردمطالعه در سه گونه ماهی تن زیر  1بود که نشاندهنده بیخطر بودن مصرف این ماهیها برای سالمت
Budijonoو همکاران ( )۲۰۲۰غلظت فلزات سنگین کروم ،روی و مس را در ماهیچههای  Notopterus notopterusاندازه گرفتند .این
محققین یافتند که غلظت کروم ( 95/۶۲میلیگرم در کیلوگرم) در مقایسه با سایر فلزات بیشتر بود .همچنین در مقایسه با استانداردهای جهانی
غلظت کروم را باالتر گزارش کردند که در مقایسه با نتایج مطالعه حاضر همسو نبود؛ اما غلظت فلزات روی و مس را در مقایسه با استانداردهای
جهانی کمتر بیان کردند که در مقایسه با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت.
 Liو  )۲۰18( Rajeshkumarتجمع فلزات سنگین کروم و مس را در ماهیهای خوراکی آب شیرین Cyprinus carpio Linnaeus

و  Pelteobagrus fluvidracoبررسی کردند .نتایج این محققین نشان داد که میزان کروم و مس در قسمتهای خوراکی دو گونه ماهی بسیار
پایین-تر از معیار بهداشت غذای چین بود .همچنین گزارش کردند که این ماهیها برای مصرف انسان بیخطر هستند که با نتایج مطالعه حاضر
مطابقت دارد.
 El-Batrawyو همکاران ( )۲۰18غلظت فلزات سنگین روی و مس را در ماهی تیالپیا ( )Oreochromis niloticusاندازه گرفتند.
میانگین ساالنه فلزات سنگین شامل روی و مس در ماهیچههای ماهی تیالپیا  1۰/۶۲و  ۰/39میکروگرم بر گرم وزنی حجمی بود .در ماهیچههای
ماهی مس کمترین غلظت را نشان داد .مقادیر فلزات در ماهیچههای ماهی در حد مجاز پذیرفتهشده توسط سازمانهای بینالمللی بود و برای
مصرف انسان بیخطر است .نتایج حاصل از اندازهگیری فلزات سنگین در این تحقیق در مقایسه بامطالعه حاضر کاهش داشت که تحت تأثیر
آلودگی آبزیستگاه آبزیان است.
 Gbogboو همکاران ( )۲۰18غلظت کادمیوم را در  Brachydeuterus auritusو  Chrysichthys nigrodigitatusکمتر از حد
قابل تشخیص توسط دستگاه تعیین کردند درحالیکه فلز مس در ماهی  Brachydeuterus auritusتعیین نشد .میزان فلزات در این ماهیها
کمتر از حد مجاز پذیرفتهشده توسط سازمان خواروبار جهانی و سازمان بهداشت جهانی بود .در  Chrysichthys nigrodigitatusمقدار فلز
روی  ۲/34میلیگرم بر کیلوگرم در مقایسه با مقدار فلز مس  ۰/59میلیگرم بر کیلوگرم بیشتر بود .مقدار فلز روی در ماهی
 ۲/۲8 Brachydeuterus auritusمیلیگرم بر کیلوگرم بود.
 Girgisو همکاران ( )۲۰19در ماهی  Oreochromis niloticusپرورشی مقدار روی را در مقایسه با مس بیشتر گزارش کردند که در
مقایسه با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد.
 Abubakarو  )۲۰19( Adeshinaاز ماهی  Clarias gariepinusبا میانگین وزنی  149–154گرم و میانگین طولی  ۲8–34سانتیمتر
در سدهای  Asaو دانشگاه  Ilorinنیجریه نمونهبرداری کردند .این محققین یافتند که در این ماهی میزان آلودگی به فلز سنگین روی در مقایسه
با فلزات سنگین کروم و مس بیشتر بود و همچنین آلودگی به کروم در مقایسه با مس و روی کمترین مقدار بود .نتایج این مطالعه با نتایج
بهدستآمده از مطالعه حاضر همسو است.
 Suliemanو  )۲۰19( Sulimaبافتهای ماهیچهای ،آبششها ،گنادها و پوست  Mugil cephalus, Portunus pelagicusو
 Penaeus indicusرا از سواحل جنوب شرقی هند موردبررسی قراردادند .این محققین یافتند که غلظت روی در مقایسه با مس در بافتهای
مختلف آبزیان موردبررسی بیشتر بود .همچنین غلظت فلزات مس و روی را در مقایسه با کدکس پایینتر گزارش کردند که با نتایج مطالعه حاضر
مطابقت دارد Girgis .و همکاران ( )۲۰19مقدار روی را در مقایسه با مس در ماهی  Oreochromis niloticusپرورشی بیشتر گزارش کردند.
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انسان است که با نتایج بهدستآمده از مطالعه حاضر همخوانی دارد.
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همچنین این محققین یافتند که در بافت عضالنی ماهی بیشترین مقدار فلزات سنگین در فصول زمستان و پاییز و کمترین مقدار فلزات سنگین
در فصل تابستان وجود دارد .نتایج بهدستآمده از این مطالعه با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد.
 Łuczyńskaو همکاران ( )۲۰۲۰تأثیر وزن و طول را روی تجمع فلزات سنگین روی و مس در بافت ماهیهای سیم
( ،)Abramis bramaالی ماهی ( ،)Tinca tincaاردکماهی ( Coregonus lavaretus ،Perca fluviatilis ،)Esox luciusو
شد .مقادیر روی و مس  3/4۲۷–9/95۰و  ۰/133–۰/۲۷9میلیگرم بر کیلوگرم وزنتر بود .همچنین تفاوت معنیدار در مقادیر فلزات سنگین در
گونههای مختلف ماهیهای موردبررسی را بیان کردند .این محققین یافتند که بین طول و وزن ماهی با تجمع فلزات سنگین ارتباط وجود داشت،
اما در اکثر موارد بین این فلزات و فاکتورهای طول و وزن بدن ارتباط معنیدار نبود .نتایج بهدستآمده از اندازهگیری فلزات مس و روی در این
مطالعه با نتایج مطالعه حاضر کمتر بود که به دلیل تفاوت در گونه آبزیان موردبررسی ،سن ،جنس ،عادات غذایی آبزیان ،زیستگاه و فعالیت متابولیک
ماهی است؛ اما نتایج بهدستآمده از بررسی همبستگی طول و وزن با مقادیر فلزات سنگین در این مطالعه با نتایج مطالعه حاضر همسو است.
 Mauryaو همکاران ( )۲۰19غلظت فلزات سنگین کروم ،روی و مس را در ماهیهای Cirrhinus mrigala, Cirrhinus reba,

 Clupisoma garua, Mystus tengara Catla catla, Lebio rohita, Crossocheilus latius,خریداریشده از بازارهای محلی
هند بررسی کردند .این محققین غلظت روی را در مقایسه با فلزات کروم و مس بیشتر و غلظت کروم را در مقایسه با سایر فلزات کمتر ارزیابی
کردند که با نتایج مطالعه حاضر همسو است؛ اما غلظت روی را در بافت ماهی ( 3۲/41میلیگرم بر گرم وزن خشک) باالتر از حد مجاز اعالمشده
توسط سازمان بهداشت جهانی بیان کردند که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی ندارد.
 Majedو همکاران ( )۲۰19روند جذب فلزات سنگین مس و روی را از طریق آب در ماهی  Anabas testudineousبررسی کردند .جذب
روی در مقایسه با مس  ۷–8برابر بیشتر بود .تجزیهوتحلیل همبستگی نشان داد که تغییرات قابلتوجهی در دینامیک داخلی بین پارامترهای کیفیت
آب استخرهای آزمایشی و کنترل وجود دارد .این محققین بیان کردند که دینامیک متابولیسم فلزات سنگین در گونههای ماهی و ارتباط آن با
پارامترهای کیفیت آب ممکن است برای فلزات سنگین مختلف و برای گونههای مختلف ماهی متفاوت باشد .نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه
حاضر همسو است .در مطالعه حاضر مقایسه میانگین فلز روی در مقایسه با فلز مس  4- 5برابر بیشتر را نشان داد.
با توجه به اینکه حد مجاز فلزات سنگین کروم ،روی و مس صفر 5۰ ،و  ۲۰میکروگرم/گرم از جانب  FAOاعالمشده است ،بنابراین بر
اساس نتایج بهدستآمده ماهی سفید صیدشده از مناطق شمال و جنوب تاالب انزلی ازنظر بهداشت مواد غذایی و آلودگی به فلزات سنگین کروم،
روی و مس برای مصارف انسانی مناسب بوده و فاقد عوارض جانبی برای انسان است .با توجه به اینکه آلودگی از آب به آبزیان منتقل میشود
بنابراین میتوان استنباط کرد که تاالب انزلی ازنظر آلودگی به فلزات کروم ،روی و مس در محدوده مجاز پذیرفتهشده توسط  FAOقرار دارد ،اما
با در نظر گرفتن تجزیهناپذیر بودن این عناصر و اینکه ورود فاضالبهای شهری و صنعتی حاوی عناصر تهدیدکننده سالمتی انسان به تاالب
انزلی سبب افزایش آلودگی آب تاالب به این عناصر میگردد ،بنابراین ممانعت از ورود این فاضالبها به تاالب انزلی جهت جلوگیری از افزایش
آلودگی آب تاالب و به مخاطره انداختن زیستگاه آبزیان و سالمت مصرفکنندگان پیشنهاد میگردد.
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